سليل شطي
األمين العام
م سليل شطي إلى منظمة العفو الدولية بصفته الأمين العام الثامن للمنظمة.
في يوليو/تموز  0202انض َّ
وكخبير ذائع الصيت في مجال حقوق الإنسان والفقر ،يقود سليل شطي عمل الحركة على المستوى
العالمي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان .وهو المستشار السياسي والاستراتيجي والناطق الرسمي
الرئيسي للمنظمة.
وعمل سليل شطي في السابق مديراً لحملة الأمم المتحدة الخاصة بالألفية من الفترة  0222إلى .0202
وأثناء وجوده في الأمم المتحدة ،لعب دوراً محورياً في بناء الحملة الدعوية العالمية الرامية إلى تحقيق
أهداف التنمية للألفية -وهي عبارة عن ثمانية أهداف لمكافحة الفقر والأمية والمرض ،التي وافقت عليها
الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول  ،0222وتضم أهدافاً محددة ُيفترض تحقيقها بحلول عام .0202
ومن خلال حملة الألفية ،تمكَّن سليل شطي من استخدام الدعم المستند إلى عقيدة قوية من قِبل
المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والحكومات المحلية لتحقيق أهداف التنمية للألفية.
وتحت قيادته نجحت حملة الألفية في جعل حكومات البلدان النامية والمانحين أكثر خضوعاً للمساءلة على
الإيفاء بالتـزاماتها بتحقيق أهداف التنمية للألفية.
كما اضطلع سليل شطي بدور أساسي في تشكيل حركة "الدعوة العالمية للعمل ضد الفقر" وفي قيادة
مبادرة "لنقف ضد الفقر" في  01أكتوبر/تشرين الأول  ،0222اللتين تمكنتا من حشد  173مليون شخص
حول العالم.
وقبل الانضمام إلى الأمم المتحدة ،كان سليل شطي يتبوأ منصب الرئيس التنفيذي لمنظمة " أكشن أيد"،
وهي منظمة غير حكومية دولية تعنى بالتنمية .وقد تق َّلد منصب الرئيس التنفيذي بعد قضاء عشر سنوات
في منصب المدير التنفيذي لمنظمة " أكشن أيد" الهندية في بنغالور ،ثم ثلاث سنوات كمدير لمنظمة "
أكشن أيد" الكينية في نيروبي.
وعندما غادر منظمة " أكشن أيد" كانت قد أصبحت ثالث أكبر منظمة غير حكومية دولية في مجال التنمية
في العالم.
وقد انخرط سليل شطي في النضال من أجل حقوق الإنسان منذ نشأته في بنغالور بالهند .ونظراً لأن
والدته كانت ناشطة مع جماعات المرأة ،ووالده كان ناشطاً مع حركة " الداليت" ،فقد أصبح منـزله بمثابة
قطب الرحى للنشطاء المحليين والوطنيين .ومنذ أيام الدراسة ،عندما ُأعلنت حالة الطوارىء في عام
 ،0211ما انفك سليل شطي يناضل بنشاط ضد تقييد حقوق الإنسان.
وحصل المواطن الهندي سليل شطي على درجة الماجستير بتفوق في السياسية الاجتماعية والتخطيط
من كلية الاقتصاد في لندن ،وعلى درجة ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في أحمد
أياد.
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